Erbjudande om anslutning till bredbandsnätet via fiberoptisk kabel
samt kallelse till informationsmöte
Skärbäck 2016-09-16

Detta är ett informationsbrev gällande möjligheten att ansluta fastigheter i HallsnäsSkärbäcksområdet till bredbandsnätet.
Bakgrund
Under 2015/16 har möjligheterna att dra bredband via fiber till boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet
undersökts. Informationsmöte i Skärbäcksgården hölls första gången 2015-06-16. Därefter har
bredbandsgruppen kontaktat fastighetsägarna och kontrollerat intresse. VETAB har nu fattat beslut
om att finansiera en stor del av kostnaden för en bredbandsutbyggnad till våra områden.
Vad är bredband via fiberoptisk kabel och varför bör jag ansluta min fastighet?
Den tekniska utvecklingen och behovet för människor och produkter att kommunicera med varandra
har de senaste åren utvecklats radikalt. Saker som telekommunikation, TV, internettjänster,
trygghetslarm etc. kräver mer och mer kommunikation. Därför är en säker och snabb
kommunikationskälla med obegränsad datatrafik för en fastighet en grundförutsättning för att hänga
med i samhällets utveckling.
Bredband via fiber används idag framförallt till telefoni, tv och Internet. Med IP-telefoni ringer du
betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar, som Telia i hög takt
monterar ner på landsbygden (så som exempelvis i Drev och Hornaryd). Fiber ger hög hastighet för
både uppladdning och nerladdning på internet och har inget tak för hur mycket du får ladda ner per
månad. Genom en fiberledning går det också att koppla in larm och övervakning via webbkamera av
exempelvis bostad. I vissa delar av landet arbetar redan en del kommuner på att med hjälp av
webbTV prova fjärrsjukvård.
Sammanfattningsvis ger bredband via fiberoptisk kabel:
 Obegränsad datatrafik och snabbare internet.
 Möjlighet att via en och samma leverantör ha TV, internet och fast telefon, kan reducera dina
löpande kostnader.
 Fastighetens värde stiger i och med att efterfrågan på fastigheter anslutna till fibernätet är
stort.
 Företag, barnfamiljer och unga lockas särskilt av fiberanslutna fastigheter vilket gör det till en
bra investering för bygdens fortsatta överlevnad.
 Fiberoptiska kablar är driftsäkra och okänsliga för störningar. Fiberkabeln leder inte
elektricitet och påverkas därför inte av åska.
 VETAB bekostar merparten av investeringen, vilket gör det billigare att ansluta sig nu.
Erbjudandet
Under förutsättning att de fastigheter som visat intresse väljer att tacka ja till erbjudandet kommer
en anslutning kosta 20 000 kr exkl. moms. I det priset ingår grävning till tomtgränsen, samt kabel
och inkoppling av kabeln i huset. VETAB kan mot en kostnad också hjälpa till med grävning hela
vägen till din husvägg. I och med att VETAB finansierar merparten av kostnaden är
anslutningsavgiften jämförbar med vad andra samhällen på landsbygden betalat för liknande
investeringar i bredband.

Avtal
Bifogat detta brev finner du anslutningsavtal och markavtal (i två exemplar vardera). Vi skickar ut
avtalen redan nu dels för att du ska få möjlighet att läsa igenom dem i lugn och ro innan stormötet
(se information nedan), dels för att du redan nu kan tacka ja och ingå avtal.

Bestämmer du dig för att ansluta din fastighet ska dessa avtal skrivas under och lämnas till
någon i bredbandsgruppen senast 15 november.
Har du inte möjlighet att lämna in underskrivet avtal till någon av oss personligen, kan du skicka
avtalen till:
Sigurd Holst
Skärbäck 31
574 74 Ramkvilla

Kallelse till informationsmöte
6 oktober kl 18.00 kommer stormöte att hållas tillsammans med VETAB i
Skärbäcksgården. Du får gärna lämna in ditt underskrivna avtal i anslutning till
mötet.
Har du frågor inför informationsmötet? Meddela undertecknade i förväg så
säkerställer vi att svar kan ges på bästa sätt!
Vi som ingår i bredbandsgruppen är:
Stefan Josefsson (stefan.josefson@gmail.com, 0705-335321)
Christoffer Lewinowitz (christoffer.lew@gmail.com, 0723-327030)
Elsa Anderman (elsa.anderman@gmail.com, 0709-626970)
Göran Theolin (goran.theolin@gmail.com, 0705-892442)
Sigurd Holst (sigurd_holst@yahoo.se, 0723-347444)

Tveka inte att höra av dig till någon av oss om du har frågor!

Vänliga hälsningar,
Bredbandgruppen och Joachim Winther på VETAB

